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RESUMO 

Esta pesquisa propõe viabilizar uma alternativa técnica e economicamente viável 

para produção de concreto com resíduos de asfalto fresado, o qual é composto por 

brita, areia, filler e Cimento Asfáltico de Petróleo (CAP). A amostra foi retirada de 

pavimentos asfálticos por meio da manutenção e foram reutilizados no lugar do 

agregado natural graúdo na produção do concreto de Cimento Portland.  Neste 

trabalho serão utilizados dois tipos de pré-tratamentos no fresado, 1º) a moagem do 

fresado asfáltico numa tentativa de melhorar a sua distribuição granulométrica e 2º) 

moagem associada a pré-aquecimento do fresado com adição de filler, visando um 

aumento da adesão das pastas de Cimento Portland ao agregado. Os resultados 

obtidos referentes ao 1º pré-tratamento foram satisfatórios para a confecção de 

dispositivos de drenagem como sarjetas e meio fios, embora a granulometria do 

fresado não tenha sofrido alteração pelo pré-tratamento aplicado. 

PALAVRAS-CHAVE: Pavimento Asfáltico, Fresado Asfáltico e Cimento Portland. 

INTRODUÇÃO 

 Os pavimentos asfálticos possuem seu revestimento composto por uma 

mistura de agregados e ligantes asfálticos. Seguindo uma visão aprimorada de 

conservação ambiental, surgiram técnicas para reutilização de materiais como forma 

de minimizar os impactos sobre o meio físico.  

 A construção dos pavimentos utiliza materiais com elevados padrões de 

qualidade, por outro lado, quando o pavimento não recebe manutenção no tempo 

previsto começa a deteriorar-se rapidamente, e sua manutenção gera uma 

quantidade considerável de fresado asfáltico. 

 A não utilização deste material fresado e o seu armazenamento, além de 

constituir um problema ambiental, favorece o desperdício de um resíduo nobre com 

potencialidade para gerar outros materiais reutilizáveis. A sustentabilidade ambiental 

parece ser um dos grandes objetivos a ser atingido pela sociedade contemporânea. 

Baseado nesse conceito pretende-se desenvolver um estudo sobre a utilização do 

resíduo produzido pela fresagem asfáltica incorporando-o como agregado na 

produção do concreto de Cimento Portland. 

OBJETIVOS 

 Este estudo visa avaliar a substituição de agregados naturais graúdos por 

agregados provenientes de fresados asfálticos na preparação de concreto. 

 



METODOLOGIA 

 O método utilizado no desenvolvimento da pesquisa está representado na 

figura 1, através do fluxograma. 

Figura 1 - Fluxograma de Desenvolvimento da Pesquisa 

 
Fonte: Próprio Autor, (2015). 

DESENVOLVIMENTO 

 Neste trabalho será estudado apenas o material fresado do pavimento 

flexível, os quais possuem um baixo custo inicial e são executados mais 

rapidamente, porém sua manutenção acontece em um período mais curto.  

 Com a utilização e o passar do tempo, os revestimentos asfálticos de 

Concreto Betuminoso a Quente (CBUQ) vão se deteriorando e envelhecendo, sendo 

necessário executar uma manutenção do pavimento excessivamente deteriorado, 

para que o mesmo não coloque a segurança do usuário em risco. Dessa forma, 

surgem os materiais fresados, a partir da operação de corte de parte ou de todo o 

revestimento asfáltico existente em um trecho de via por meio de processo 

mecânico. 

 Por se tratar de um material derivado do petróleo, pode causar muitos danos 

ao meio ambiente quando exposto em bota fora, pátios ou depósitos. Tendo isto em 

mente pretende-se, através deste estudo, estimular a reutilização integral do 

material fresado como substituto de agregado natural graúdo na produção de 

concreto de Cimento Portland. 



 No mercado Brasileiro existem alguns tipos básicos de Cimento Portland, 

nesta pesquisa utilizou-se o Cimento Portland Composto com Escória (CP II–E). 

Para a produção do concreto será utilizado o método de dosagem da Associação 

Brasileira de Cimento Portland (ABCP).  

RESULTADOS PRELIMINARES 

 Até o momento foram moldados e avaliados apenas os corpos de prova com 

material resultante do primeiro pré-tratamento (moagem do fresado em betoneira 

utilizando como elementos moedores corpos de prova de concreto).   Os resultados 

obtidos estão apresentados na tabela 1.  

Tabela 1 - Porcentagem de Substituição de Material Fresado x Resistência Média a 
Compressão 

Fonte: Próprio Autor, (2015). 

 O resultado da substituição de agregado graúdo natural por agregados 

provenientes da fresagem asfáltica (referente ao 1º pré-tratamento), apresentaram-

se satisfatórios para a confecção de dispositivos de drenagem como sarjetas e meio 

fios, os quais, requerem uma resistência mínima característica do concreto, de 

acordo com o DNIT (2009), de  15,0 MPa. Embora deva-se observar que a 

granulometria do fresado não sofreu alteração pelo pré-tratamento aplicado. 
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